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JOGI NYILATKOZAT

Mivel ezen ajánlattételi felhívás végrehajtásának feltétele, az Európa a polgárokért elnevezésű programmal
kapcsolatos éves munkaprogram és a programbizottság véleményének elfogadása, ezért ezek elfogadásáig az
ajánlattételi felhívás jogilag nem kötelezi sem a Bizottságot, sem az Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó
Ügynökséget (EACEA).

Mindazonáltal annak lehetővé tétele érdekében, a közösségi támogatások lehetséges kedvezményezettjei a
lehető leghamarabb elkészíthessék ajánlataikat, a Bizottság úgy döntött, hogy meghirdeti ezt az ajánlattételi
felhívást.

Amint a fent említett feltételek megvalósulnak – ezt 2007. október végére várják – további információkat
tesznek közzé Végrehajtó Ügynökség (EACEA) honlapján:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

1. BEVEZETÉS

Ez az ajánlattételi felhívás – működési támogatásként említett – strukturális támogatásra vonatkozik,
olyan szervezetek részére, amelyek általános európai érdekű célt követnek. A működési támogatások
nem azonosak a projekttámogatásokkal. A működési támogatások a kiválasztott szervezet rendes és
állandó tevékenységeinek helyes elvégzéséhez szükséges költségekhez biztosítanak pénzügyi támogatást.
E költségek közé tartoznak különösen a személyzeti kiadások, a rezsiköltségek (bérleti és ingatlandíjak,
berendezések, irodai felszerelések, távközlés, postai díjak stb.), a belső ülések költségei, kiadványok, tájé-
koztatási és terjesztési költségek, valamint a szervezet munkaprogramjához közvetlenül kapcsolódó
költségek.

1.1. A többéves partnerkapcsolatok bevezetése

A hosszú távú tervezés és a szervezetek számára való nagyobb pénzügyi biztonság biztosításának növe-
lése érdekében, ez az ajánlattételi felhívás először vezeti be a többéves partnerség lehetőségét.

Be lehet nyújtani két pályázatot is, egyet éves támogatásra (2008) és egyet pedig a többéves partnerségi
kapcsolatra (2 évre, 2008–2009).
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2. CÉLKITŰZÉSEK

2.1. Általános célkitűzések

A program a következő általános célkitűzésekhez kíván hozzájárulni:

a) együttműködési és részvételi lehetőség biztosítása a polgárok részére egy, egyre inkább összetartó,
demokratikus, a világ felé nyitott Európa építésében, amelyet a kulturális sokszínűség egyszerre
egyesít és gazdagít; és ezáltal az európai uniós állampolgárság fejlesztése;

b) a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai azonosságtudat kialakítása;

c) az Európai Unió iránt érzett tulajdonosi szemlélet megerősítése az állampolgárai körében;

d) az európai polgárok közötti kölcsönös megértés megerősítése, tiszteletben tartva és ösztönözve a
kulturális és nyelvi sokszínűséget, egyúttal hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez.

2.2. Konkrét célkitűzések

Ezen ajánlattételi felhívás konkrét célkitűzései a következők:

a) az európai polgársággal és a demokráciával, a közös értékekkel, a közös történelemmel és kultúrával
kapcsolatos fellépés, vita és kritika ösztönzése az európai szintű civil társadalmi szervezeteken belüli
együttműködés révén;

b) a polgárok és a civil társadalmi szervezetek egymásra hatásának ösztönzése valamennyi részt vevő
ország esetében, ezáltal hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez és előtérbe helyezve Európa
sokszínűségét és egységét, különös figyelemmel az olyan tevékenységekre, amelyek az Európai
Unióhoz 2004. április 30. előtt, illetve ezen időpont után csatlakozott tagállamok állampolgárai
között kívánnak szorosabb kapcsolatokat kiépíteni.

3. ÜTEMEZÉS

2007. november 23. Határidő a pályázatok beadására

2007. december – 2008. január Elemzési szakasz – a pályázatok kiválasztása (jogosultság, kizárás, az
odaítélés kritériumai és a kizárás)

2008. február – március Az „Európa polgárokért” elnevezésű program tagállami programbi-
zottságának véleménye, amit az eredmények Európai Parlament
részére való bemutatása követ (komitológia)

2008. március vége A kiválasztás eredményeinek közzététele a Végrehajtó
Ügynökség weboldalán:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm és írásbeli
értesítés a pályázóknak

2008. április Támogatási megállapodás/a határozat megküldése a kedvezménye-
zetteknek

A pályázatokat legkésőbb 2007. november 23-ig (a postai bélyegzőn szereplő dátum szerint) kell
benyújtani a Végrehajtó Ügynökség (EACEA) részére.

A kiadások támogathatóságának időszaka 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig tart (12 hónap),
illetve a pénzügyi évet későbbi időpontban kezdő szervezetek esetében a kiadások támogathatóságának
időszaka a pénzügyi évük kezdetétől számított 12 hónapos időszak. A 2008-as pénzügyi év előtt
felmerült kiadásokat nem veszik figyelembe.

4. KÖLTSÉGVETÉS

A működési támogatások társfinanszírozására előirányzott közösségi költségvetés összege 2008-ban
2,7 millió EUR. A Végrehajtó Ügynökség 25 pályázat finanszírozását tervezi ezen felhívás keretében, de
fenntartja a jogot arra, hogy az elérhető alap teljes egészét ne használja fel.

A strukturális támogatás odaítélése az Európai Unió általános költségvetésének 15.06.66 helye szerint
történik.
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5. TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZÓK

5.1. Támogatható szervezetek

A működési támogatásra való jogosultsághoz az általános európai céllal rendelkező szervezetnek meg
kell felelnie az alábbiaknak:

– 1. pályázati típus: európai közpolitikai kutató szervezet (think-tank) (az ajánlati felhívás teljes
szövegű változatának 2.1. pontjában leírva) Vagy 2. pályázati típus: az európai polgári szerepvál-
lalást ösztönző civil társadalmi szervezet (az ajánlati felhívás teljes szövegű változatának
2.1. pontjában leírva),

– jogállással és jogi személyiséggel rendelkező, független nonprofit szervezet,

– az európai polgári szerepvállalás területén működő szervezet, amint azt az alapszabályban világosan
meghatározták,

– tevékenységei nagy részét a támogatható országokban végzi.

N.B.: magánszemély vállalkozók, egyetemek, Európa-házak vagy hatóságok (állami, regionális, helyi
hatóságok) nem támogathatóak.

5.2. Támogatható országok

Az alábbi országokban székhellyel rendelkező jogi személyek pályázatai támogathatóak:

a) az Európai Unió tagállamai 2007. január 1-jén (27): Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh
Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németor-
szág, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia;

b) más államok részvételét megalapozó megállapodásokkal kapcsolatos információkért, keresse fel a
Végrehajtó ügynökség (EACEA) weboldalát:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

5.3. A támogathatóság időszaka

A támogathatóság időszakának meg kell felelnie a pályázó költségvetési évének. Amennyiben a pályázó
költségvetési éve megegyezik a naptári évvel, a támogathatóság időszaka 2008. január 1-jétől 2008.
december 31-ig tart.

A naptári évtől eltérő költségvetési évvel működő pályázók esetében a támogathatóság időszaka a
2008. évi költségvetési évük első napjától számított 12 hónapos időszak.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az ajánlattételi felhívás teljes szövege és a pályázati formanyomtatványok elérhetők a Végrehajtó
ügynökség (EACEA) weboldalán:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

A pályázatoknak kötelezően tiszteletben kell tartaniuk a teljes szövegben előírt követelményeket, és
azokat az előírt formanyomtatványon kell benyújtani.
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